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 دور األمن النفسي في تعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي
 شركة مصر القابضة للتأمينبالتطبيق على 

 أشرف السيد عبد البارى السيد  /د
 الجيزة –مدرس إدارة األعمال بالمعهد العالى للعلوم اإلدارية 

 
 ملخص البحث

 مقدمة:
األساسية الالزمة للنمو النفسي ُيعد األمن النفسي من الحاجات النفسية 

والتوافق النفسي والصحة النفسية لكل فرد, والشخص اآلمن نفسيًا هو الذي يشعر أن 
حاجاته مشبعة, واإلنسان اآلمن نفسيًا يكون في حالة توازن أو توافق نفسي, مما يعزز 

 .لديه سلوكيات إيجابية في كل مجاالت العمل
أهم المتطلبات الرئيسة في اإلدارة المعاصرة، إذ لم وقد أصبح اإلبداع التنظيمي أحد 

يعد كافيًا أن تودي المنظمات أعمالها بالطرق التقليدية، فذلك يؤدي بها إلى الفشل في 
كثير من األحيان، لذا فالمنظمات التي تبغي التميز ال تقف عند حدود الكفاءة والفاعلية، 

 وإنما يكون اإلبداع التنظيمي سمة مميزة لها. 
في تساؤل مفاده: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه تحقيق  وتتمثل المشكلة البحثية

األمن النفسي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين في تعزيز سلوكيات اإلبداع 
التنظيمي لديهم؛ بما يعمل علي زيادة قدرة الشركة على مواجهة تحديات المنافسة المحلية 

 والدولية؟
هو التوصل إلي آليات لتعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي  والهدف الرئيس للبحث    

 للعاملين بشركة مصر للتأمين من خالل تدعيم شعورهم باألمن النفسي.
 وقد تم التوصل إلي مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها:

تمكين العاملين من االعتماد علي أنفسهم في أداء العمل دون توجيه مباشر  ضرورة  -
االستقاللية في أداء العمل؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي وتعزيز سلوكيات لتدعيم 

 اإلبداع التنظيمي.
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ضرورة تحفيز العاملين علي االهتمام باإلنجازات التى تزيد من كفاءة أداء  -
 العمل بالشركة لتعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي.

 المحور األول: اإلطار العام للبحث
 مقدمة:

ُيعد األمن حاجة إنسانية أساسية ال يمكن للعنصر البشرى أن يعيش بدونها، 
وإذا كان "ماسلو" قد أعتبر األمن من الحاجات األولية لإلنسان شأنه في ذلك شأن 
المأكل والملبس؛ فإن القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان قد أكد 

 هللا به علي عبادة ممثاًل في قريش بقوله: هذه الحقيقة حينما أشار إلي ما من 
، فاألمن (1)"( الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف 3َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت ) "

هو تلك الحالة التي يشعر فيها الفرد باالستقرار والسكينة والطمأنينة نتيجة لعدم وجود 
 نته.ما يهدده أو يقلق سكي

ال يقتصر األمن النفسي للفرد على جانب واحد من جوانب شخصيته فقط، وإنما و 
يتضمن األمن النفسي عدة جوانب اجتماعية ووجدانية وعقلية، فاألمن النفسي هو 
تحرر الفرد من الخوف والوصول إلى حالة االطمئنان على نفسه ومستقبله، والشعور 

 السلوكيات اإليجابية.بالثقة تجاه اآلخرين؛ مما يعزز لديه 
وقد أصبح اإلبداع التنظيمي من أهم المتطلبات الرئيسة للمنظمات التي تبغي 

 . (2)التميز وال تقف عند حدود الكفاءة والفاعلية، وإنما يكون اإلبداع سمة مميزة لها
وتحقيق األمن النفسي يمكن المنظمات من زيادة فاعلية األداء، وفي السنوات 

 . (3)أصبح ظاهرة تنظيمية بسبب زيادة االهتمام باإلبداع التنظيمياألخيرة 
يهدف باألساس إلي إبراز دور األمن النفسي في تعزيز  لذا فإن هذا البحث

 سلوكيات اإلبداع التنظيمي بالتطبيق على شركة مصر القابضة للتأمين. 

                                                 
 (.4، 3( سورة قريش اآليتان )1)

(2) Rim Maâlej Ben Zaied et. al," The Relationship between Organizational innovations, 
Internal Sources of knowledge and Organizational performance", International Journal of 
Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol. 6, No. 1, March 2015, p53. 

(3) Edmondson, A.; Lei, Z.و"Psychological Safety: The History, Renaissance, and Future of 
an Interpersonal Construct", Annual Review of Organizational Psychology and 
Organizational Behavior,2014,p. 23. 

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-orgpsych-031413-091305
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 أواًل: المشكلة البحثية
أكانت ظروف سياسية أو ثقافية  تعيش المنظمات اليوم ظروفًا متغيرة سواء

أو اجتماعية أو اقتصادية، والذي يحتم عليها االستجابة لتلك لمتغيرات بأسلوب 
 إبداعي يؤثر إيجابًا على مستوي األداء الكلي للمنظمة ويضمن بقاءها واستمرارها.

واإلبداع سلوك إنساني خالق يكمن في داخل كل فرد، يتفق في حاالت 
المدارك واستثارة األحاسيس ضمن وسائل عديدة، ليوجد أفرادُا متميزين لديهم تحفيز 

سلوكيات إيجابية نحو اإلبداع التنظيمي يمكنهم من التوصل إلي أنسب الحلول أو 
 استنباط مجموعة رؤى وتصورات مبدعة.

ويعد األمن النفسي من الحاجات النفسية األساسية الالزمة للنمو النفسي 
نفسي والصحة النفسية لكل فرد, والشخص اآلمن نفسيًا هو الذي يشعر أن والتوافق ال

حاجاته مشبعة, وأن المقومات األساسية لحياته غير معرضة للخطر, واإلنسان اآلمن 
نفسيًا يكون في حالة توازن أو توافق أمني, مما يعزز لديه سلوكيات إيجابية في كل 

 .مجاالت العمل
الصادر عن منتدي  2017-2016لعام وقد أشار تقرير التنافسية 

دولة، وتعتمد  138من إجمالي  115االقتصاد العالمي عن احتالل مصر المرتبة 
آلية احتساب مؤشر التنافسية العالمية لكل دولة على قياس أدائها في ثالث ركائز 

عنصرًا من ركائز التنافسية والتي تشكل معًا صورة شاملة عن  12رئيسة تضم 
ية الدول، ويأتي مستوي االبتكار والتجديد من ضمن تلك المؤشرات، طبيعة تنافس

وعليه نجد أن مصر ال تزال بمنأي عن المكانة التي تستحقها علي ساحة التنافسية 
 العالمية؛ وخاصة فيما يخص االبتكار واإلبداع.

ويواجه قطاع التأمين الحكومي ممثاًل في شركة مصر القابضة للتأمين 
قوية سواء علي المستوي المحلي أو الدولي؛ ففى الندوة التى  تحديات ومنافسة

قطاع  »تحت عنوان« في مارس 7102 األهرام االقتصادى»مجلة  نظمتها
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فرص نمو القطاع وأكدوا علي استعرض فيها الخبراء « الفرص والتحديات..التأمين
 التحديات التى أن السوق التأمينى المصرى يتمتع بفرص استثمارية ضخمة، لكن

منها الطلب الهزيل من العمالء الذى  يواجهها العاملون فى السوق التأمينى متعددة،
وتحرير سعر الصرف وارتفاع معدل  يتناسب مع المعروض من الشركات، ال

يتماشى مع المستجدات فى األسواق التأمينية فى العالم؛  وعدم وجود تشريع التصخم،
 صياغة المشكلة البحثية في التساؤل التالي: يمكن وعلى ذلك فإنه

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه تحقيق األمن النفسي للعاملين بشركة 
مصر القابضة للتأمين في تعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي لديهم؛ بما يعمل علي 

 الشركة على مواجهة تحديات المنافسة المحلية والدولية؟زيادة قدرة 
 

   ثانيًا: أهمية البحث 
يمثل الشعور باألمن النفسي أبرز الحاجات اإلنسانية التي تقف وراء   

تعزيز السلوكيات اإليجابية؛ فالحاجة إلى األمـن هي محرك الفرد لتحقيق أمنه وترتبط 
البقاء فحين ُتشبع تلك الحاجة يشعر الفرد باألمن ارتباطًا وثيقًا بغريزة المحافظة على 

واالطمئنان وأنه يعيش في بيئة صديقة، وذلك ألن الصحة النفسية هي حالة دائمة 
يكون فيها الفرد متوافقًا من الناحية النفسية والشخصية واالجتماعية مع نفسه ومع 

ستويات األمن االهتمام بتحقيق أعلي ماآلخرين؛ وهنا تكمن أهمية البحث في أن 
النفسي للفرد يجعله قادرًا على تحقيق ذاته واستثمار قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد 

 والوصول إلى مستويات مرتفعة من اإلبداع التنظيمي. ممكن
ونظــرًا لكثــرة الدراســات الســابقة التــي تناولــت متغيــري البحــث كــًل علــي حــدة، 

الدراســات حتــي ال تكــون إســهابًا فــي البحــث؛ إال أنــه فقـد رأي الباحــث عــدم تنــاول تلــك 
يمكن القول أن المراجعة التي قام بها الباحث للدراسات السابقة لم يجد فيهـا مـا تنـاول 

 العالقة بين المتغيرين معًا وهذا ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة.
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 ثالثا: أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيس للبحث فى محاولة التوصل إلي آليات لتعزيز سلوكيات     

اإلبداع التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين من خالل تدعيم شعورهم 
 باألمن النفسي، باإلضافة إلى بعض األهداف الفرعية، وهى:

األساسية التأصيل النظرى لموضوع األمن النفسي بإعتباره من أهم الحاجات  -1
الالزمة للنمو والتوافق النفسي والصحة النفسية للعاملين، وكذلك التعرف على 

 متطلبات تعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي.
التعرف على إتجاهات وآراء العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين تجاه  -2

موضوع البحث من خالل الدراسة الميدانية؛ وذلك للوصول لنقاط القوة 
عف والتى يمكن من خاللها إقتراح بعض التوصيات التى من شأنها والض

تدعيم شعور العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين باألمن النفسي لتعزيز 
 سلوكيات اإلبداع التنظيمي لديهم.

 رابعًا: فروض البحث
يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز  الفرررض الرررئيس:

 اإلبداع التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.سلوكيات 
 وقد ُقسم هذا الفرض الرئيس إلي مجموعة من الفروض الفرعية التالية:

يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســـلوكيات  -1/1
 الطالقة اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

ر ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســـلوكيات يوجــد تــأثي -1/2
 األصالة اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســـلوكيات  -1/3
 المرونة اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.
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اللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســـلوكيات يوجــد تــأثير ذو د -1/4
 الحساسية لحل المشكالت للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســـلوكيات  -1/5
 االحتفاظ باالتجاه والمثابرة للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

 وأدوات البحث  خامسًا: منهج
 إتبع الباحث في إجراء البحث أسلوبًا مركبًا على النحو التالي:

: حيث يـتم تحديـد وتأصـيل المفـاايم النظريـة األساسـية المرتبطـة المنهج الوصفي -1
بموضــــوع البحــــث، وذلــــك باالســــتعانة بمختلــــف المراجــــع، والــــدوريات، والدراســــات 

 السابقة الستخالص األفكار منها.
: وذلــك إلختبــار فــروض الدراســة وهــو ذلــك المــنهج الــذي يعتمــد المررنهج التحليلرري -2

علــى جمــع البيانــات الخاصــة بــالظواهر وتحليلهــا، وعرضــها فــي صــورة رقميــة بمــا 
 يسهل معرفة االتجاهات الخاصة بالظواهر وعالقاتها ببعضها البعض.

ي بعـــــض وقـــــد تمثلـــــت األداة الرئيســـــية للبحـــــث فـــــى إســـــتمارة اســـــتبيان تحتـــــو    
 المحاور التي تعكس متغيرات الدراسة.

 سادسًا: حدود البحث
 الحدود الموضوعية: -

 ( (Ryff& Singer 2008تناول البحث أبعاد األمن النفسي وفقا لــ
وهي: )تقبل الذات، والعالقة االيجابية مع اآلخرين، واالستقاللية، والسيطرة على 

 البيئة الذاتية، ووضع األهداف، والتطور الذاتي(، وذلك كمتغير مستقل.
وأعتمد البحث كذلك علي سلوكيات اإلبداع التنظيمي كمتغيـر تـابع والمتمثلـة 

والمرونــة اإلبداعيــة، والحساســية لحــل األصــالة اإلبداعيــة، ، و الطالقــة اإلبداعيــةفــي: )
 (.المشكالت، واالحتفاظ باالتجاه والمثابرة
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 الحدود المكانية: -
نظرًا لتجانس وتشابه خصائص مجتمع الدراسة؛ فقد أجريت الدراسة الميدانية  

 على عينة من العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين باإلدارات الرئيسية بالقاهرة.
 :الحدود الزمنية -

الحدود الزمنية للقيام بالدراسة الميدانية هي الفترة من بداية شهر يونيو 
 .2017وحتى نهاية شهر يوليو  2017

 سابعًا: مصطلحات البحث
يقصد بمصطلح األمن النفسي في البحث: شعور الفرد بأن البيئة التنظيمية 

درونه ويتقبلونه التي يتواجد فيها هي بيئة صديقة وإحساسه بأن اآلخرين يحترمونه ويق
 التهديد والتوتر والقلق النفسي.  داخل التنظيم، وشعوره بأنه بعيد عن كل أشكال

ويقصد بمصطلح سلوكيات اإلبداع التنظيمي في البحث: هو سلوك يسبق 
اإلبداع ويميز الفرد أو المجموعة في موقع العمل وليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج 

دراك الموقف واالهتمام به وجمع المعلومات عنه، أو خدمات جديدة، ويبدأ من إ
 وتقييم البدائل المتاحة، وتجريب البديل وأخيرًا تبني سلوك أو فكرة معينة.

 ثامنًا: هيكل البحث
 يسعى البحث إلى تحقيقها، فقد تم تقسيم البحث كما يلى: فى ضوء األهداف التى 

وتضمن المشكلة البحثية واألهداف واألهمية المحور األول: اإلطار العام للبحث، 
 والفروض، باإلضافة إلى منهجية البحث وأدواته. 

 المحور الثانى:اإلطار النظري والمفاهيمى للبحث، وتضمن:
 دهأواًل: مفهوم األمن النفسي وأبعا

 ثانيًا: سلوكيات اإلبداع التنظيمي وأبعاده
 ثالثًا: العالقة بين األمن النفسي وسلوكيات اإلبداع التنظيمي
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المحور الثالث: اختبار فروض الدراسة الميدانية لدور األمن النفسي في تعزيز 
 سلوكيات اإلبداع التنظيمي بالتطبيق على شركة مصر القابضة للتأمين، وتضمن:

 جراءات المنهجية للدراسة الميدانية أواًل: اإل
 ثانيًا: إختبار فروض الدراسة 
 ثالثًا: ملخص النتائج النهائية 

 التوصيات

 المحور الثانى:اإلطار النظري والمفاهيمى للبحث
 أواًل: مفهوم األمن النفسي وأبعاده

ولم في اللغة األمن من آمن يأمن أمنًا؛ فهو آمن، وآمن أمنًا وأمانًا، اطمأن 
يخف، فهو آمن وأمن وأمين، واألمن يعني االستقرار واالطمئنان، نقول: أمن منه أي 
سلم منه، وأمن على ماله عند فالن أي جعله في ضمانه، واألمان واألمانة بمعنى 

 . (4)واحد، فاألمن ضد الخوف، واألمانة ضد الخيانة، والمأمن الموضع األمن
 .(5)ويثق به، ويأمنه الناس وال يخافون غائلته"فالن أمنٌة أي يأمن كل أحد 

ومنذ أن خلق هللا البرية كانت حاجة اإلنسان والمجتمعات لألمن حاجة حيوية 
ألجل استمرار الحياة واستقرارها وعمران األرض، وغياب األمن يترتب عنه الخوف 

 وانعدام الطمأنينة مما يؤثر في حياة المجتمعات.
الماضي تعني مفاايم عسكرية بحتة حيث كانت  وقد كانت كلمة األمن في

الدول تسعى إلى المحافظة على األمن الخارجي للوطن ، والمحافظة على األمن 

                                                 
 . 163(، ص2000ادر، ، )بيروت: دار ص1( محمد بن مكرم ابن منظور،  لسان العرب ج4)
(، 1979( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أساس البالغة، )القاهرة: دار الفكر، 5)

 .22-21ص ص
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الداخلي للمواطن، ولكن تغيرت اآلن مفاايم األمن وظهرت تعبيرات األمن السياسي 
 .(6)واالقتصادية والثقافي والبيئي، واألمن الصحي واالجتماعي والنفسي وغيرها

 والتي الفطرية الدوافع منها الدوافع من بمجموعة مزود وهـو اإلنسان ويولد
 هذه ومن األخطار هذه مـن وحمايته البشري، الكائن حياة على الحفاظ وظيفة تمتلك

 إلى الحاجة ودافع الجنسي والدافع والعطش الجوع )دافع المثال: سبيل على الدوافع
 كما (، ...الخ األلم وتجنب التعب من لتخلصوا الجسم حرارة على والحفاظ الهواء

 طريق عن أو االجتماعية التنشئة عملية خالل من حياته مجرى  خالل يكتسب
 يختص دوافع وهي الثانوية، الدوافع تسمية عليها تطلق الدوافع من مجموعة مالحظة

 مواالحترا الحب إلى الحاجة بينها: ومن الحية الكائنات من غيره دون  اإلنسان بها
  .(7)التوتـر مـن والتخلص واالستقالليـة واللعـب واالنجـاز واألمـن والتقديـر

 كذلك عليه أطلق والذي النفس، علم مفاايم من النفسي األمن ويعتبر
 السلم أو الشخصي السلم الشخصي، األمن االنفعالية، الطمأنينة النفسية، الطمأنينة

 األمن تعريف في والدارسون  المفكرون  ذكر كما المصطلحات، من وغيرها الخاص
 نعرض منهم، كل خاللها من ينظر التي الزاوية حسب ، متعددة تعريفات النفسي

 يلي: كما لبعضها

من أوائل من تعرضوا لمفهومه عن طريق البحوث  ( Maslow )ماسلو  -
اإلكلينيكية ، حيث عرف األمن النفسي علي أنه: شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من 
اآلخرين له مكانة بينهم يدرك أن بيئته صديقة ودودة غير محبطة ، يشعر فيها بندرة 

 .(8)الخطر والتهديد والقلق

                                                 
 . 10-8(، ص ص 1995محمد رضا فودة، اإلستراتيجية واألمن القومي)القاهرة: المكتب العربي للمعارف،  (6)
 . 71(، ص2002 ، المسيرة در )عمان: النفسية، الصحة الجميل، سامر رضوان (7)
 العربيرة النهضرة دار )القراهرة: ، ( األمران عردم و األمران ) النفسرية الصرحة إختيرار ، العيسروي  الرحمان عبد عن: نقالً  (8)
 .30(، ص 1987،
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شعور الفرد بأن البيئة االجتماعية التي يعيش فيها هي بيئة صديقة، وشعوره بأن  -
 .(9)اآلخرين يحترمونه ويتقبلونه داخل الجماعة

ألمن وعدم التخوف, ويكون فيها إشباع الحاجات حالة يحس فيها الفرد بالسالمة وا -
وارضاءها مكفوالن, وهو اتجاه مركب من تملك النفس بالثقة بالذات والتيقن من أن 

 .(10)المرء ينتمي إلى جماعات انسانية لها قيمة
األمن النفسي من أهم الحاجات النفسية, ومن أهم دوافع السلوك طوال الحياة, وهو  -

األساسية الالزمة للنمو النفسي والتوافق النفسي والصحة النفسية من الحاجات 
 .(11)للفرد

األمن النفسي مفهوم مركب من عدة عناصر مثل اطمئنان الذات والثقة في الذات  -
 .(12)والتأكد من االنتماء إلى جماعة آمنة

ه شعور الفرد باالستقرار والتحرر من الخوف والقلق ، لتحقيق متطلباته ومساعدت -
 .(13)على إدراك قدراته وجعله أكثر تكيفاً 

 الجوانب ومتعدد شامالً  نظرياً  نموذجاً  وضعا فقد (&Singer) Ryff أما
 النفسي، األمن مفهوم تشكل أساسية عناصر ستة من يتكون  النفسي األمن لمفهوم

 باألمن، الشعور عدم على مؤشرا يعتبر تدنيها أو العناصر هذه وجود عدم وأن
 :(14)وهي

                                                 
 .88(، ص 1984،القاهرة: عالم الكتب، 4حامد زهران، علم النفس االجتماعي، )ط (9)
 .1329، ص (1990( كمال دسوقي, ذخيرة علوم النفس, )القاهرة: مطبعة األهرام،10)

( (11Londerville,Susan & Main, Mary Security of attachment, Compliance, and maternal 

training methods in the second year of life, Developmental Psychology,2008, vol 7, 

p.290. 

دراسات في الصحة النفسيية  –( حامد عبد السالم زهران, األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي والعالمي 12)

 .86(، ص 2003لكتب،واإلرشاد النفسي, )القاهرة: عالم ا

 .24، ص .2004 ، الرياض ماجستير، رسالة النفسي"، باألمن وعالقته "االغتراب العقيلي، محمد بن محمد بن عادل(13)

( (14 Ryff, C & Singer, B., Know Thyself and Become What you are: A Eudaimonic A 

pproach to Psychological Well- Being, Journal of Happiness Studies,9, 2008, pp: 13-39. 
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 وأهمية بقيمة والشعور ايجابية نظرة لذاته الفرد نظرة في ويتمثل تقبل الذات: -1
 الحياة.

 ايجابية عالقات إقامة على الفرد قدرة في تتمثل العالقة االيجابية مع اآلخرين : -2
 والحب. والدفء واالحترام بالثقة تتسم اآلخرين مع

 من ذاته وتقييم سلوكه وتنظيم نفسه على الفرد اعتماد في تتمثل االستقاللية : -3
 لنفسه. يضعها محددة معايير خالل

 واستغالل بيئته إدارة على الفرد قدرة في وتتمثل السيطرة على البيئة الذاتية : -4
 منها. لالستفادة بيئته في الموجودة الجيدة الفرص

 ضحةووا محددةً  أهدافا لنفسه الفرد يضع أن في تتمثل الحياة ذات أهداف : -5
 تحقيقها. إلى يسعى

 تطويرها نحو والسعي وإمكانياته لقدراته الفرد إدراك في ويتمثل التطور الذاتي : -6
 الزمن. تطور مع

 :(15)يلي ما الفرد على يتعين النفسي األمن ولتحقيق

 فأحد صحيح والعكس باألمن الفرد شعور يدعم ما أهم تعد والتي الثقة بالنفس : -
 بالنفس. الثقة فقدان هو الشخصية واالضطرابات باألمن الشعور فقدان أسباب

 بتطوير يقوم ثم قدراته، للفرد أن على يقوم أسلوب وهو تقدير الذات وتطويرها : -
 جديدة. وخبرات مهارات إكسابها على العمل طريق عن الذات

 لهيجع الكمال بلوغه بعدم الفرد وعي أن حيث االعتراف بالنقص وعدم الكمال : -
 عن نقائص من لديه ما سد إلى يسعى فانه هنا ومن وضعفها، قدراته طبيعة يفهم

 النفسي. باألمن يشعره وهذا اآلخرين، مع التعاون  طريق

أن شعور الفرد باألمن النفسي في المنظمة يجعله يميل  ويري الباحث   
خير إلى تعميم هذا الشعور على من حوله، ويرى في من يحيطون به في العمل ال

                                                 
 .70، ص (1995 الكتب، عالم )الرياض: النفس، لعلم اإلسالمي التأصيل في دراسات إبراهيم، ابن صالح الصنيع (15)
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والحب فيتعاون معهم ويشعر باالرتياح لهم، فيتقبله اآلخرون وينعكس ذلك على تقبله 
لذاته, وعليه فان الحاجة الى األمن النفسي تدفع الفرد الى االنتماء الى التنظيم 
والجماعة وتكوين عالقات اجتماعية تؤدي الى حدوث التفاعل االجتماعي فيما بينه 

هر لديه حاجات الحب واالنتماء والتي تعد المكون وبين زمالؤه في العمل فتظ
 األساس لسلوكه التنظيمي.

 ثانيًا: اإلطار المفاهيمى لسلوكيات اإلبداع التنظيمي 
َبِديُع :{في قوله تعالي القرآن الكريم بديع السموات واألرض في جاء تعبير

َماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمرًا   . (16) }َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ السَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َوَلْم َتُكن لَُّه {وفي قوله تعالي:  َبِديُع السَّ

 .(17)}َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء وُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ 
غة العربية على عدة واإلبداع في اللغة: تدور كلمة اإلبداع في معاجم الل

معان، تلتقي في أن: إبداع الشيء إنشاؤه على غير مثال سابق، وجعله غاية في 
 .(18)صفاته

ويعرف قاموس ويبستر اإلبداع علي أنه: "عملية ابتكار وفن االبتكار لشئ ما 
 .(19)يتم تقديمه بشكل جديد وبطريقة جديدة

خالقة تؤدي إلى إنتاج أفكار ويعرف اإلبداع أيضًا على أنه: "عملية عقلية 
مفيدة جديدة وغير مألوفة من قبل الفرد أو مجموعة صغيرة من األفراد الذين يعملون 

 .(20)معًا"
                                                 

 .117سورة البقرة، اآلية  (16)
 .101سورة األنعام، اآلية  (17)
، إعررداد 3ج ،تقررديم العالمررة الشرريهللا عبررد ي العاليلرري، ( أبرري الفضررل جمررال الرردين  أبررن منظررور، لسرران العرررب المحرري 18)

 (.د.ت دار لسان العرب،)لبنان: وتصنيف يوسف خياط ، 
 .345، ص (2016ار وائل للنشر،د: ، عمان2ط)، ضايا إدارية معاصرةق، حمد اسماعيل المعاني وآخرون أ( 19)

( (20 Mohamed Mustafa, Factors affecting organizational creativity  and innovativeness in 

Egyptian business organization, Journal of development Management, vol, 24, No. 1, 2005, 

p. 10. 
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ويمكن التفرقة بين اإلبداع واالبتكار: في أن اإلبداع هو التوصل إلي شيء 
لكن جديد لم يسبق له مثيل، أما االبتكار فهو صياغة جديدة ألفكار مبتدعة مسبقًا و 

 بشكل جديد.
اإلبداع مصطلح عميق، غزير المعنى يصعب تحديد معنى دقيق له، ولكن و 

ويقصد باإلبداع المعاني المشتركة التي اتفق عليها الجميع هي الجدة واالختالف، 
التنظيمي التكيف مع أفكار أو أسلوب جديد؛ حيث أصبح ُينظر إلي اإلبداع التنظيمي 

مة لتغيير المنظمة لتصبح أكثر قدرة علي االستجابة بأنه الوسيلة الرئيسية الالز 
 .(21)للتغيرات في البيئة الخارجية

ويرتبط اإلبداع التنظيمي بالمعرفة بدرجة كبيرة حيث يتطلب اإلبداع التنظيمي 
  .(22)البحث عن واكتشاف معارف جديدة

يستخدمها وعلي ذلك فاإلبداع التنظيمي عبارة عن مجموعة من العمليات التي 
اإلنسان بما هو متوافر لديه من قدرات وبما يحيط به من مؤثرات للتوصل إلي فكرة أو 

 . (23)أسلوب يحقق النفع للمنظمة"
وال ينشأ اإلبداع من التوقد في الذهن العبقري، وأغلبها ُتنتج عن البحث 

 : (24)الواعي لفرص اإلبداع ، ومن هذه الفرص داخل المنظمة أو الصناعة 
 األحداث غير المتوقعة   -1
 التعارض  -2
 احتياجات العمليات  -3

                                                 
 (21) T.C.NLing & A.M Naseeruddin, Human Resource Management Practices and 

Organizational Innovation ,Journal of Applied Business Research , 2010 , Vol , 26 , No 4 , 

pp: 105 – 115. 

 (22) M. Chen eT.aL., H. Does Matching pay policy with innovation strategy really improve 

firm performance ? An Examination of Technology –based service firms personnel review , 

2008 , vol .37 , No.6 ,pp:300-316. 

، 1997الشبيني ، اإلبداع ماهيته ومقوماته وأساليب قياسه ، مجلة التنمية اإلدارية ،القاهرة ، العدد الثالث، ( هانم 23)
 .  88ص

(24) Peter Drucket, "The Discipline of Innovation", Harvard Business review, 1998, p. 150. 
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 التغيرات في ايكل الصناعة والسوق   -4
وتنبثق األفكار اإلبداعية من كل مستويات المنظمة، وتكون المنظمة أكثر إبداعًا 

 .(25)متى استطاعت استثارة التفكير اإلبداعي لدي العاملين في كل مستوياتها
قلياًل جدًا من األشخاص هم الذين يمكنهم  ويسود اعتقاد خاطئ بأن عدداً 

القيام بأعمال إبداعية إال أن اإلبداع مهارة يمكن أن يمتلكها جميع األشخاص ويمكن 
تنميتها بالتدريب والممارسة ويتضح من ذلك أن اإلبداع ليس حكرا على قلة من 

مارسة األفراد كما يتخيل البعض كما أنه ينمو ويتطور لدى األفراد من خالل الم
  .(26)التنظيمي والمناخ الذي يشجع ويساعد على اإلبداع

 :(27)وعلي ذلك تتمثل أهم أسباب التوجه باإلبداع التنظيمي فيما يلي
 قوة المنافسة.  -1
 التغير وعدم الثبات.    -2
 االتفاقات الدولية الجديدة. -3
 تولد حاجات ورغبات جديدة. -4
 التسابق علي المستقبل. -5

اإلبداع عند ظهور التحديات والمشكالت والحاجة إلى التغيير وتظهر أهمية 
والتطوير للتغلب عليها، وهنا البد من البحث عن طرق وأساليب جديدة ومختلفة لحل 

 . (28)المشاكل وتحسين األداء وتحقيق األهداف

                                                 
قدمة اقتصاديا والنامية،المجلة الدولية للعلوم اإلدارية ، اإلصدار الدول المت ( سانفورد بورنز،" ابتكارات اإلدارة العامة في25)

 .182، ص 2001(، اإلمارات العربية المتحدة، 4(،العدد )6التنمية اإلدارية، المجلد )  العربي، معهد
والتجررارة، العرردد األول، سررامي عبررد العزيررز، "االبتكررار والتحررديث كمرردخل لتنميررة المنظمررات"، المجلررة العلميررة لالقتصرراد ( 26)

 .584، القاهرة، ص 2001
(،  2003مروان أبو حبيب، ريادة الثورة في إدارة األعمال )الرياض: السعودية، مكتبة العبيكان،( جاري هابيل، ترجمه 27)

  . 225ص 
 . 13(، ص2004( طارق محمد السويدان ، ومحمد أكرم العلوني، مبادئ اإلبداع، )الرياض: قرطبة للنشر والتوزيع، 28)
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ونظرا للتقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا، وما نتج عن ذلك من تغيير  
واجتماعي وثقافي، أصبح محيط المؤسسات اإلدارية يتسم بالحركة اقتصادي 

والديناميكية، وهنا تظهر أهمية اإلبداع التنظيمي، فالمنظمات الجامدة يجب أن تجد 
 . (29)الوسائل واألساليب التي تمكنها من تجديد نشاطها واالستفادة من قدراتها

جديد والتغيير في العالقة كما تتجلى أهمية اإلبداع التنظيمي كأحد وسائل الت 
الوثيقة التي تربط بين عملية التغيير واإلبداع باعتبار التغيير عملية إبداعية، فالتغيير 

 . (30)أحد مظاهر اإلبداع الذي تعبر عنه عملية التغيير
وال شك أن منبع عملية التفكير اإلبداعي تأتى من العقل وما يصاحبه من 

إلى تلك العملية من هذه الزاوية، فهناك أربع مراحل عمليات ذهنية وأنشطة، وبالنظر 
أساسية تمر بها هذه العملية، وتكون في مجملها دائرة متكاملة بمعنى أن كل مرحلة 

 (31) تعتمد على نتائج المراحل األخرى، ويمكن تحديد هذه المراحل فيما يلي:
 .مرحلة اإلعداد والتشبع -1
 .مرحلة حضانة الفكرة )الحل( أو اإلنضاج -2
 .)الحل( أو االستبصار مرحلة تبلور الفكرة -3
 مرحلة التحقق من صحة الفكرة )الحل( أو التنفيذ. -4

أن اإلبداع التنظيمي ُيعد موابة كامنة في كل إنسان كبقية  ويري الباحث
المواهب المستترة، تحتاج إلى إثارة وصقل وممارسة مستمرة كي تكون ملكة حاضرة 

ت إكتشاف مواهب العاملين بها لتعزيز سلوكيات عند الحاجة إليها، وعلي المنظما
 اإلبداع التنظيمي من خالل تحقيق أعلي مستويات األمن النفسي لهم.

 
                                                 

(29)  E.P.Torrance, The Nature of Creativity as Manifest Testing, (New York: press 

syndicate of the University of Cambridge, 1993), p. 46.   

 . 14( ، ص2009دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،)عمان:  ( جروان فتحي عبد الرحمن، اإلبداع،30)
 -50(، ص ص 2007البتكاري والمدير العصري، )القاهرة: مكتبة جامعرة عرين شرمس، أسامة محمد فريد، التفكير ا (31)

58. 
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 ثالثًا: عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي
ُتعد مهارة اإلبداع من أخصب المهارات التي تتمتع بها المنظمات وأكثرها 

أهمية لتقدمها؛ حيث تواجه المنظمات خالل هذا العصر العديد من تعقيدًا وأشدها 
التحديات اإلستراتيجية التي تتضمن في طياتها العديد من المشكالت والقوى المعوقة، 
إال أنها تتضمن أيضًا العديد من الفرص والقوى الدافعة؛ األمر الذي يتطلب التخلص 

مع ما يدور حولنا بفكر جديد وأساليب من السلوكيات والتصرفات التقليدية والتعامل 
مختلفة ومتنوعة وإطالق العنان لألفكار والطاقات اإلبداعية وهذا يتطلب بدوره 
اهتمامًا أكيدًا بتدعيم الشعور باألمن النفسي للعاملين بما يعمل علي تنمية القدرة على 

على استنفار  تبني سلوكيات اإلبداع التنظيمي وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لهم
 الطاقات والقدرات اإلبداعية الكامنة لديهم.

ويوضح الجدول التالي نتائج الدراسة الميدانية لمدي توفر مقومات 
 شعور العاملين باألمن النفسي في العمل:

الشعور باألمن النفسي في العمل( نتائج الدراسة الميدانية لمتغير 1جدول )  
 
 المتوس  العبارات م

معامل 
 االختالف

 االستقاللية في أداء العمل: -أ 1

أفضل االعتماد علي نفسي في أداء العمل والقيام بما هو مطلوب مني 

 دون توجيه مباشر.

3,27 1,088 

 0,735 3,75 ال تؤثر ضغوط العمل علي مستوي أدائي. 2
 1,302 3,47 واإلجراءات.أفكر بطريقة منطقية عند إنجاز العمل رغم قيود  اللوائح  3
 0,985 3,10 أستطيع تقييم أدائي بمعايير أخالقية شخصية.  4
 السيطرة علي البيئة الذاتية: -ب 5

 يتاح لي اتخاذ القرارات الذاتية في مجال عملي.
3,23 1,391 

 0,927 4,39 .ة الخاصة باتمام عملىييتاح لى وضع الجداول الزمن 6
 0,856 4,25 تؤثر في وظائف زمالئي في العمل. وظيفتى مخرجات 7
 0,608 4,41 .القدرة علي استثمار الفرص الجيدة في العمللي  8
 التطور الذاتي: -ج 9

 أسعي لتطوير أدائي بالتعلم والتنمية الذاتية.
4,23 1,482 
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 0,909 3,13 لدي القدرة علي الضبط الداخلي لسلوكي ومشاعري. 10
شخص ناجح في العمل وأتطلع للمزيد من فرص التقدم أشعر أنني  11

 الوظيفي.
3,80 1,289 

أسعد بالمنافسة الشريفة مع زمالئي في العمل فهي تساعدني علي  12

 تطوير أدائي.
3,93 0,833 

 تقبل الذات: -د 13

ال أنزعج من االنتقادات المنطقية التي توجه لي وأعمل علي تعديل 

 .سلوكي

3,83 0,813 

ال أندم علي أخطاء الماضي باعتبارها تجارب تجنبني الوقوع في أخطاء  14

 مشابهة مستقبالً.
4,08 0,882 

 0,846 4,27 أعرف أن لدي سلبيات وأحاول جاهداً التغلب عليها. 15
أعتقد في أن اآلخر علي خطأ يحتمل الصواب، وكذلك أنا علي صواب  16

 يحتمل الخطأ.
4,48 0,575 

 أهداف مستقبلية:وضع  -ه 17

 .أخطط لمستقبلي الوظيفي وليس لدي خوف من القادم
3,98 1,192 

 0,949 3,81 أضع مؤشرات معينة لمدي تحقيقي ألهدافي وأراجعها باستمرار. 18
 0,796 4,00 أثق في قدراتي علي تحقيق ما أسعي إليه. 19
تحقيق أعمل جاهداً علي التغلب علي نقاط الضعف التي تعترض  20

 طموحاتي.
3,76 0,819 

 :العالقة االيجابية مع اآلخرين -ز 21

 .أشعر بدفء المشاعر في معظم عالقاتي مع زمالئي في العمل
3,77 0,623 

 1,242 4,03 أسعي إلي تكوين صداقات جديدة سواء داخل العمل أو خارجه. 22
 0,546 4,14 اآلخرين.أياً كانت حالتي النفسية فأنني ال أفضل االنعزال عن  23
 0,707 3,61 أساعد زمالئي في العمل دون انتظار المقابل. 24

  
 

بالنظر في الجدول السابق نجد أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور أكثر 
 بين الموافقة والموافقة )المتوسط المرجح(، حيث تباينت درجة الموافقة درجات 3من 

مما يعني اتفاق عينة الدراسة  ،(3,10، 4,48المتوسطات ما بين )و ، بدرجة كبيرة
على محتواها وبدرجة موافقة كبيرة، وعلي ذلك فإن المتوسط ليس كافيًا لتوصيف 
البيانات أو تحليلها كميًا، وهنا تبرز الحاجة إلى مقاييس كمية أو إحصائية أخري 

ة أكثر وضوحًا وصدقًا لقياس مدى تشتت البيانات ولتعطي للباحث بالتالي صور 
للظاهرة محل الدراسة؛ لذا فقد لجأ الباحث إلى حساب معامل االختالف وهو مقياس 

 االنحراف المعياري  أو توزيع التكرار كنسبة توزيع االحتمال تبعثر لتشتت أو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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للتوزيع، والعبارات التي لها معامل اختالف أكبر من واحد  الوسط الحسابي إلى
لتدعيم الشعور باألمن النفسي صحيح  تكون أكبر تشتتًا ويجب التركيز عليها 

 : حيث يجببشركة مصر القابضة للتأمين،  للعاملين
تمكين العاملين من االعتماد علي أنفسهم في أداء العمل دون توجيه مباشر  -

 لتدعيم االستقاللية في أداء العمل؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
عند  تخفيف القيود واإلجراءات وترك مساحة كافية للعاملين للتفكير المنطقي -

 إنجاز العمل لتدعيم االستقاللية في أداء العمل؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
إتاحة قدر مناسب من الحرية في اتخاذ القرارات التي تخص أداء العاملين لعملهم  -

 لتدعيم السيطرة علي البيئة الذاتية؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
وقت والفرص لهم لتطوير أدائهم بالتعلم والتنمية الذاتية تشجيع العاملين بإتاحة ال -

 لتدعيم التطور الذاتي؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
إتاحة المزيد من فرص التقدم في المسار الوظيفي لتدعيم التطور الذاتي؛ بما يزيد  -

 من الشعور باألمن النفسي.
لتدعيم ل وتجنب الصراع التنظيمي تشجيع العاملين علي مساعدة زمالئهم في العم -

 العالقات اإليجابية مع اآلخرين؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
مساعدة لعاملين علي التخطيط لمستقبلهم الوظيفي لتدعيم وضع األهداف  -

 المستقبلية؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
 بداعية:عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات الطالقة اإل -أ

يقصد بالطالقة: قدرة الشخص على إنتاج كمية كبيرة من األفكار تفوق 
المتوسط العام في غضون فترة زمنية محددة، ويقال أن الطالقة بنك القدرة اإلبداعية، 

 : (32)ويمكن استعراض بعض أنواع الطالقة اإلبداعية كالتالي

                                                 
(، 2004( طارق السويدان، محمد أكرم العردلونى، مبرادئ اإلبرداع، )الريراض: قرطبرة للنشرر والتوزيرع، الطبعرة الثالثرة، 32)

 . 58، 57ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 الطالقة اللفظية: -1
وهى السهولة في إنتاج كلمات تحت شروط تركيبية معينة )وال يلعب عامل  

 المعنى دورًا هامًا فيها(، مثل )إنتاج كلمات تبدأ أو تنتهي بحرف معين(. 
 الطالقة االرتباطية:  -2

وهى القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات التي تشترك في المعنى أو في أى صفة  
 ممكن من المترادفات والمتضادات(.  أخرى )مثل إنتاج أكبر عدد

 الطالقة الشكلية:  -3
وهى القدرة على اإلنتاج السريع لعدد من األمثلة والتوضيحات والتكوينات استنادا  

إلى مثيرات شكلية أو وصفية معطاة، مثل أن يعطى خطوط بشكل معين ويطلب 
 منه أن يضيف بعض اإلضافات لتكوين رسوم ألشكال حقيقية عديدة. 

 الطالقة الفكرية:  -4
وهى القدرة على استدعاء أكبر قدر ممكن من األفكار المناسبة في فترة زمنية  

محددة لمشكلة أو موقف مثير )مثال: يعطى عنوان ويطلب منه أكبر عدد ممكن 
 من األفكار الهامة التي يوحى بها هذا العنوان(.

 الطالقة التعبيرية:  -5
السريع في تكوين كالم مترابط ومتصل، وصياغة  وهى القدرة على التفكير   

التراكيب اللغوية، مثل )كتابة جمل تشتمل على كلمات باستعمال حروف معينة، 
 على أن تكون الجمل مفيدة وذات معنى(. 

 منها عديدة لعوامل محصلة أو نتاج هو النفسي األمن أنويرى الباحث       
 عالقة ذات خارجية أخرى  وعوامل موه،ون وتكوينه الفرد بطبيعة مرتبطة داخلية

 العمل، ببيئة الخاصة العوامل إلي باإلضافة االجتماعية، والتنشئة الثقافية بالعوامل
 السلوكية والمؤشرات األبعاد من للعديد طبقا األفراد لدى يتفاوت يجعله ما وهذا

 بالتفاعل لفردا حققه الذي النفسي األمن مستوى  على الحكم في تساعد والتي واالنفعالية
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يكتسب العاملين سلوكيات  العوامل تلك توافر وبقدر والعوامل، المعطيات هذه كل مع
الطالقة اإلبداعية والقدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية، وتتخذ مقاييس 
القدرة على الطالقة أشكااًل عدة منها مثاًل: سرعة التفكير بإعطاء كلمات في نسق 

ا التصنيف السريع للكلمات في فئات خاصة، أو تصنيف األفكار حسب محدد، ومنه
متطلبات معينة ، والقدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة، والقدرة على وضع 

 . الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى
 عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية: -ب

باألصالة : هنا قدرة الفرد على توليد أفكار جديدة، أو نادرة لم المقصود 
يسبق إليها أحد أو بمعنى آخر إنتاج ما هو غير مألوف،  وكلما قل شيوع الفكرة 

 . (33) زادت درجة أصالتها
وهى تتمثل في القدرة على حدوث استجابات أصلية غير متكررة، وكلما  

 .(34)أصالتهاقلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة 
ويكون الشخص مبدعًا إذا توصل إلى شئ جديد ولم يسبقه أحد. وأما 
الشخص الذي ينقل عن اآلخرين دون إضافة أو تعديل أو تطوير من أي نوع ، فهو 

وإنما مقلدًا ، فالمدير الذي ينقل سياسة أو أسلوبا من أساليب اإلدارة ولم  ليس مبدعاً 
هذه السياسة مثاًل للبيئة التي يوجد فيها وحسب يضف شيئا جديدًا. ولكنه إذا طوع 

ظروفها، أو طور هذه السياسة وأجرى فيها إضافات أو حذفا أو تعدياًل فهذه درجة 
 .(35)من درجات اإلبداع والتفكير الجديد

                                                 
 .59( طارق السويدان، محمد أكرم العدلونى، مرجع سبق ذكره، ص 33)
( نبيررل عبررد الحررافا عبررد الفترراا، مهررارات التفكيررر اإلبررداعي وعالقتهررا بإتخرراذ القرررارات اإلداريررة، )مسررق : معهررد اإلدارة 34)

 . 56(، ص  2001العامة،
اسررتراتيجيات التغييررر، مركررز وايررد سررير يس  -( سررعيد يررس عررامر، " حررول االبتكررار واإلبررداع" ، المرررتمر السررنوى الرابررع35)

 .390، ص 1994ر و اإلدارة، القاهرة، لالستشارات والتطوي
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 النفسي؛ باألمن الشعور يتضمنها التي األبعاد تعدد ومع أنه ويري الباحث
 ليس ألنه ال، أم نفسياً  آمناً  كان إذا الشخص على الحكم في الدقة يتطلب ذلك فإن

 في تتفاوت أن يمكن بل واحد مستوى  على األبعاد هذه كل تأخذ أن بالضرورة
 البيئات واختالف األفراد شخصيات اختالف ألن آلخر فرد من أو الواحد الشخص

 العالم ولمعطيات للمواقف استجاباتهم في يختلفون  تجعلهم قد إليها ينتمون  التي
 هنا ومن دقيق، بشكل األبعاد هذه تؤخذ أن يجب ولذا معينة؛ بكيفية كل الخارجي

أن الشخص الذي يتمتع  حيث النفسي؛ لألمن المحققة األساليب أهم إدراج إلى ننتقل
بمستويات مرتفعة من األمن النفسي يمكن أن تتوافر لديه درجة عالية من سلوكيات 

أفكار المحيطين به، فتكون األفكار التي يولدها األصالة اإلبداعية، أي أنه ال يكرر 
 ،جديدة إذا ما حكمنا عليها في ضوء األفكار التي تبرز عند األشخاص اآلخرين

 ويمكن الحكم على الفكرة باألصالة إذا كانت متميزة، وال تكرر األفكار الشائعة. 

 اإلبداعية:عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات المرونة  -ج
تعتبر المرونة عنصرًا حيويًا لإلبداع التنظيمي، فهي تعنى النظر في    

األشياء في ضوء جديد، ومن عدة زوايا ، وتخرج األشياء عن أطرها التقليدية؛ لذلك 
فقد تبدو أفكار معينة متنافرة أو مترابطة، ولكن نظره مرنه إليها يمكن أن تربط بين 

 . (36)أجزائها، فتبدو في شكل جديد
ويقصد بالمرونة : أن تكون هذه األفكار متنوعة في جوهرها، وال تقف حول نوعية    

واحدة من الحلول أو عند طريقة واحدة إليجاد الحلول. فهي تتغير باستمرار في 
المعنى أو التفسير أو االستعمال أو فهم المهمة أو إستراتيجية العمل أو يغير في 

جديدًا للهدف، أي أن المرونة تتعلق بالكيف  اتجاه التفكير الذي قد يعنى تفسيراً 
 . (37)وليس بالكم

                                                 
 .384 -376( سعيد يس عامر، مرجع سبق ذكره، ص 36)
 59( طارق السويدان، محمد أكرم العدلونى، مرجع سبق ذكره ، ص 37)
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وتعني أيضًا تغييرا من نوع معين ورؤية المشكلة من زوايا مختلفة والتغيير في 
المعنى أو التفسير أو االستعمال أو فهم المهمة أو إستراتيجية العمل أو تغييرا في 

 . (38)اتجاه التفكير الذي قد يعني تفسيرا جديدا للهدف
 وحسن االجتماعية التنشئة بعملية يتحدد النفسي باألمن الشعور أن ويرى الباحث

 الناجح االجتماعي بالتفاعل ويرتبط وحب، وتقبل وديمقراطية تسامح من أساليبها
أن شعور خاصًة في مجال العمل، و  المتوافقة والبيئية االجتماعية والمواقف والخبرات

 توافر سلوكيات المرونة اإلبداعية. الفرد باألمن النفسي يعزز من 
 عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات الحساسية لحل لمشكالت: -د

يقصد بالحساسية للمشكالت : القدرة على تحسس المشكالت وإدراك طبيعتها،        
 .(39)خاطئًا ال يالحظه اآلخرون  والمبدع يالحظ أن هناك شيئاً 

ويعتبر هذا العنصر أهم عناصر التفكير اإلبداعي، ويعنى اإلحساس بالمشكلة       
ورؤيتها رؤية واضحة، وتحديدها تحديدًا دقيقًا، والتعرف على حجمها وجوانبها 
وأبعادها وآثارها، وأهم ما في األمر هنا الواقعية ورؤية الحقائق كما هى واكتشاف 

شبع بالمشكلة أو الموضوع المطروح للبحث هو العالقات بين هذه الحقائق. إن الت
 .(40)الذي يوحى باإلبداع

ويقصد بها القدرة علي التنبؤ بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في 
البيئة أو الموقف، ويعني ذلك أن بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة 

لة يمثل خطوة أولى في والتحقق من وجودها في الموقف، وال شك أن اكتشاف المشك
عملية البحث عن حل لها، ويرتبط بهذه القدرة مالحظة األشياء غير العادية أو 

 المختلفة أو المحيرة في محيط الفرد، وإعادة توظيفها وإثارة تساؤالت من حولها.  

                                                 
(38 )  Michael Nichalko, Four steps toward creative thinking, Oakhill press, the Futurist, 

New York, June 2000, pp. 18-21. 

 .604، ص( المرجع السابق39)
 .390( سعيد يس عامر، مرجع سبق ذكره، ص 40)
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أن شعور الفرد باألمن لنفسي في العمل يعزز لديه ويرى الباحث 
ر من المشكالت في الموقف الواحد فهو يكتشف السلوكيات الخاصة برؤية الكثي

األخطاء، ونواحي النقص أو القصور ويحس بالمشكالت إحساسًا مرهفًا ، والشك أن 
األشخاص اللذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجه القصور، والمشكالت في المواقف 

موا العقلية واالجتماعية تزداد فرصتهم لخوض غمار البحث والتنقيب فيها، فإذا قا
بذلك فإن االحتمال سيزداد أمامهم نحو اإلبداع الخالق وفقًا لمستوي شعورهم باألمن 

 النفسي.
 االحتفاظ باالتجاه والمثابرة: عالقة األمن النفسي بتعزيز سلوكيات  -ه

الفرد المبدع يمتاز بطريقة خاصة في إطالق طاقاته تتمثل في قدرته على 
مامه، والمبدع بعبارة أخرى يجب أن يكون ذا التركيز لفترات طويلة  في مجال اهت

نتباه طويل األمد على هدف معين، على الرغم من إلقدرة على التركيز المصحوب با
المشتتات والمعوقات التى تثيرها المواقف الخارجية، أو التى تحدث نتيجة للتغير في 

هدف معين  مضمون الهدف، وتظهر هذه القدرة في إمكانية الفرد وقدرته على متابعة
 . (41)وتخطى أى مشتتات، واإللتفاف حولها، بأسلوب يتسم بالمرونة

تجاه تعتبر من القدرات إلومن المعتقد أن التركيز والقدرة على مواصلة ا
األساسية التى تساهم في تشكيل أداء المبدع لعمله، غير أن قدرة المبدع على 

 الخوف من والتحرر االستقرارو  النفسي باألمن الشعور مواصلة االتجاه تتأثر بمدي
، فالمبدع أثناء مواصلة لتحقيق اتجاهاته يعدل ويبدل من أفكاره التهديد وخطر والقلق

 لكى يحقق أهدافه اإلبداعية بأفضل صورة ممكنه. 
 
 
 

                                                 
 . 30 -28( عبد الستار إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 41)
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ويوضح الجدول التالي نتائج الدراسة الميدانية لمتغير سلوكيات اإلبداع  
 التنظيمي: 

( نتائج الدراسة الميدانية لمتغير سلوكيات اإلبداع التنظيمي2جدول )  
 
معامل  المتوس  العبارات م

 االختالف
 سلوكيات الطالقة اإلبداعية:  1

يساعدني إلهامي الداخلي على التوصل إلى أفكار 
 .بالشركةجديدة ومتنوعة يمكن أن تفيد العمل 

4,04 0,625 

لدى من القدرات الذهنية التي تتيح لي اكتساب المزيد  2
من المعارف والمهارات التى تزيد من فاعلية جودة 

 . للعمالءالخدمة المقدمة 

3,72 0,729 

حرص على االلتزام بالتوجيهات الصادرة من ادارة أ 3
 واالجتهاد واإلبتكار فى تنفيذها. الشركة

3,75 0,775 

 1,513 3,85 ال أتردد في عرض أفكاري عندما تكون غريبة. 4
أشعر أن مهاراتي وقدراتي تتوافق مع المهام الموكلة  5

 إلي.
3,92 0,620 

 
6 

 سلوكيات األصالة اإلبداعية: 
 أؤمن بأن الماضي ال ينفصل عن الحاضر والمستقبل. 

3,87 0,847 

هتم باإلنجازات التى تزيد من كفاءة أداء العمل أ  7
  بالشركة.

3,91 2,042 

لمشكلة أسارع  الشركةعندما يتعرض زمالئى فى  8
 بمساعدتهم وطرح أفكار لعالجها.

3,98 0,676 

لدي الرغبة في تنمية قدراتى اإلبداعية سعيًا الى  9
 .بالشركةتطوير أداء العمل 

4,04 1,918 

تتطلب طرح أفكار جديدة وذات  بالشركةطبيعة عملى  10
 قيمة وتطوير ما هو قائم.

4,23 0,791 
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 سلوكيات المرونة اإلبداعية: 11
أستطيع ايجاد حلول مبتكرة للمشكالت التى تواجه 

 .بالشركةالعمل 

 
3,83 

 
0,813 

 بالشركةداء األ تميزالتى تساعد على  لمهاراتامتلك أ 12
 دون الخروج عن النظام المتبع.

4,08 0,882 

 0,846 4,27 .التفاصيل داخل اإلطار العام للموضوع على ركزأ 13
جتهاد فى تخلق لي وظيفتي تحديًا يتطلب مزيدًا من اال 14

 .داء مقارنة بوظائف أخرى كثيرةاأل
4,48 1,575 

لمشاركة وإبداء الرأي في القرارات التي تخص باأهتم  15
 وظيفتى قبل صدورها.

3,98 1,192 

 سلوكيات الحساسية لحل المشكالت:  16
مشكلة قبل اللدي القدرة على اإلحساس بوجود 

 اآلخرين.

3,81 
 

0,949 

يمكنني التعامل مع مشكالت العمل بالشركة والتي  17
 تتطلب حلوال سريعة.

4,00 0,896 

لدي المقدرة على تعديل وتطوير بعض طرق أداء  18
 األعمال عندما استشعر الحاجة لذلك .

3,76 0,619 

أستطيع ان اكتشف أوجه القصور والضعف في  19
 األشياء من حولي.

3,77 1,330 

لدي القدرة على إيجاد بدائل متعددة لحل مشاكل  20
 العمل.

4,03 0,742 

 سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة:  21
ال أخشى المخاطرة  فى أداء العمل بشكل مبتكر خوفًا 

  من الفشل والعقاب.

3,71 0,693 

أحب األعمال والمسئوليات التي فيها تحد لقدراتي  22
 وإمكانياتي. 

3,72 1,992 

 1,824 3,85أسعى إلى المشاركة في برامج التدريب التي تحتوي  23
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 على موضوعات عن االبتكار واإلبداع.
أثق في نفسي وقدراتي على تحقيق المهام والواجبات  24

 المطلوبة مني.
3,66 0,833 

أحاول جاهدًا الوصول إلي أفضل أساليب ألداء العمل  25
 .بالشركة

3,64 0,921 

 
 3بالنظر في الجدول السابق نجد أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات المحور أكثر من 

بدرجة  بين الموافقة والموافقة )المتوسط المرجح(، حيث تباينت درجة الموافقةدرجات
مما يعني اتفاق عينة الدراسة على محتواها  ،(3,64، 4,48المتوسطات ما بين )و ، كبيرة

وبدرجة موافقة كبيرة، وعلي ذلك فإن المتوسط ليس كافيًا لتوصيف البيانات أو تحليلها 
كميًا، وهنا تبرز الحاجة إلى مقاييس كمية أو إحصائية أخري لقياس مدى تشتت 

اهرة محل الدراسة؛ لذا البيانات ولتعطي للباحث بالتالي صورة أكثر وضوحًا وصدقًا للظ
توزيع  فقد لجأ الباحث إلى حساب معامل االختالف وهو مقياس لتشتت أو تبعثر

للتوزيع،  الوسط الحسابي إلى االنحراف المعياري  كنسبةأو توزيع التكرار  االحتمال
والعبارات التي لها معامل اختالف أكبر من واحد صحيح  تكون أكبر تشتتًا ويجب 

حيث سلوكيات اإلبداع التنظيمي بشركة مصر القابضة للتأمين، عزيز التركيز عليها لت
 : يجب

عندما تكون غريبة لتعزيز  همتردد في عرض أفكار عدم التشجيع العاملين علي  -
 اإلبداعية. طالقةسلوكيات ال

العاملين علي االهتمام باإلنجازات التى تزيد من كفاءة أداء العمل بالشركة حفيز ت -
 لتعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية.

الى تطوير أداء العمل  ة سعياً بداعياإل مهتنمية قدراتعلي  لدي العاملينالرغبة  زيادة - 
 لتعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية. بالشركة

من االجتهاد فى األداء لتعزيز  مزيداً  علي بذل تحدياً أكثر  العمل علي جعل الوظائف -
 اإلبداعية. المرونةسلوكيات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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قبل  فهمائإبداء الرأي في القرارات التي تخص وظالعاملين في بمشاركة  االهتمام -
 اإلبداعية. المرونةصدورها لتعزيز سلوكيات 

لتعزيز سلوكيات أدائهم اكتشف أوجه القصور والضعف في  مساعدة العاملين علي -
 .الحساسية لحل المشكالت

هم وإمكانيات هماألعمال والمسئوليات التي فيها تحد لقدراتب تشجيع العاملين علي القيام -
 االحتفاظ باالتجاه والمثابرة.لتعزيز سلوكيات 

المشاركة في برامج التدريب التي تحتوي على موضوعات عن  تشجيع العاملين علي -
 لتعزيز سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة. االبتكار واإلبداع

 
المحور الثالث: اختبار فروض الدراسة الميدانية لدور األمن النفسي في تعزيز 

 نظيمي بالتطبيق على شركة مصر القابضة للتأمين سلوكيات اإلبداع الت
 أواًل: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

 مجتمع الدراسة الميدانية -أ
لسنوات عديدة مضت، وقطاع التأمين المصرى بكل شركاته لم يكن فى 

جيد مقارنًة بالكثير من نظرائه على المستويين اإلقليمى  وضع تنافسى
ويرجع ذلك إلى عجز الشركات المملوكة للدولة عن التصدى للمنافسة  والدولي؛

بشكل يتسم بالكفاءة، فضاًل عن عدم قدرة قوانين ذلك الوقت على االستجابة بشكل 
بق تم العمل على مالئم إلى شروط السوق الحرة والمعايير الدولية، ونتيجة لما س

برنامج طموح لهيكلة سوق التأمين بمصر كجزء من خطة إصالح القطاع المالى 
)المتضمن القطاع المالى غير المصرفى( وتطويره بالكامل، وفى سياق إعادة ايكلة 
شركات التأمين المملوكة للدولة وإصالحها تم إجراء دراسات فنية لألربعة شركات 

قد تم االنتهاء إلى ضرورة إنشـاء شركة قابضة كهيكل تأمين المملوكة للدولة، و 
مؤسسى يتابع نتائج أعمال الشركات ويضع السـياسات العامة لإلصالح والتطوير 
للتغلب على بعض نقاط الضعف بهذه الشركات، وتفعياًل لذلك صدر القرار 
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بتأسيس الشركة القابضة للتأمين )التى  2006يوليو  15فى  246الجمهورى رقم  
أسمها الى شركة مصر القابضة للتأمين(، حيث أصبحت المالك الجديد  تم تغيير 

 لشركات التأمين المملوكة للدولة.
ويتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين  والتي 
تضم عدة شركات ينصب تركيز أنشطتها علي مجاالت ثالث: التأمين والعقارات 

)مصر لتأمينات الحياة،  شركة ثالث شركات تابعة لها هي:واالستثمار، وتضم ال
 . (42) ومصر إلدارة األصول العقارية، ومصر إلدارة االستثمارات المالية(

  عينة البحثب: 
نظرًا لتماثل خصائص مجتمع البحث، باإلضافة إلي أن موضوع البحث ال 

ية بسيطة من يستهدف فئات أو وظائف فنية متخصصة؛ فقد تم إختيار عينة عشوائ
السادة العاملين بجميع المستويات الوظيفية باإلدارات الرئيسية بالقاهرة للشركات محل 

 :(43)وتم تحديد حجم العينة باستخدام المعادلة التاليةالدراسة؛ 
  

 Xالخطأ المسموا به = الدرجة المعيارية     
 

0,05  =1,96 X 
 حيث:

 = حجم العينة. ن

= نسبة وجود الظواهر محل البحث في العينة، وقد اعتبرها الباحث  ق
(50%.) 

 (.%10نسبة الخطأ المسموح به= في حدود )

                                                 
 http://misrholding.co/Pages/269/history0.html)) راجع الرابط التالي:( 42)
 . 53(، ص1997( عادل محمد شكري، التحليل الكمي،)القاهرة: مكتبة عين شمس،43)

 ق( -1ق)

 حجم العينة ) ن ( 

 حجم العينة 
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(، %90وهي المقابلة لمعامل الثقة الذي تعمم به النتائج ) =الدرجة المعيارية  
 وبذلك 

 .1,96تكون الدرجة المعيارية  
وبتطبيق هذه المعادلة في ضوء االفتراضات السابقة يكون حجم العينة الممثلة 

 مفردة.100ن = لمجتمع البحث 
 وتم توزيع اإلستمارات علي مجتمع البحث من العاملين، حيث:

 مفردة شركة مصر لتأمينات الحياة. 55 -
 مفردة شركة مصر إلدارة األصول العقارية. 30 -
 إلدارة االستثمارات المالية.مفردة شركة مصر  15 -

 ج:  تصميم قائمة اإلستقصاء 
تضمنت مجموعة من العبارات تقيس إتجاهات تم تصميم قائمة إستقصاء  

فقد تم اإلطالع على عديد  ة،القائم ذهأفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة، ولتصميم ه
 إستمارة استقصاء وانتهى إلى إعداد، من الدراسات السابقة فى مجال موضوع الدراسة

وقد  متغيرات الدراسة،تجاه  عينةلقياس آراء واتجاهات التكونت من عدة مقاييس 
  وذلك كما يلى: ،االتجاه على مقياس ليكرت خماسى االستمارة صممت

أوافق بدرجة  درجة الموافقة
 كبيرة جداً 

أوافق بدرجة 
 كبيرة

أوافق بدرجة 
 متوسطة

أوافق بدرجة 
 قليلة

بدرجة أوافق 
 قليلة جداً 

 1 2 3 4 5 الوزن المرجح
 

 د: أساليب المعالجة اإلحصائية 
 SPSSتم استخدام الحاسب اآللى على حزم البرامج اإلحصائية 

Ver.20، ساليب التالية : ألوذلك لتحليل البيانات، باستخدام ا 
 .ألفا" لقياس الثباتخ معامل "كرونبا  -
 التكرارات والنسب لتوصيف عينة الدراسة.   -
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 لقياس اتجاهات العينة.  المتوسط ومعامل االختالف -
 اإلرتباط بين المتغيرات. لقياس قوة وإتجاه  معامل ارتباط "بيرسون"  -
 لبيان العالقات اإلنحدارية بين المتغيرات.  بسيطاإلنحدار الخطى ال  -

 استخدام "معامل كرونباخ ألفا" :ب إختبار ثبات إستمارة اإلستقصاءه: 
ت قيمة وواحد صحيح، وكلما اقترب ،بين صفر" ألفا"تتراوح قيمة معامل 

 . أعلىمن الواحد الصحيح دل على وجود ثبات المعامل 
 ( معامالت الثبات باستخدام "معامل كرونباخ ألفا"3جدول )

 αمعامل  عدد العبارات المتغير
 %78,4 12 األمن النفسي

 %80,3 25 سلوكيات اإلبداع التنظيمي
الستمارة االستقصاء ويطمئن إلى  جيد جداً يبين الجدول السابق ثبات 

 . %50إستقرار آراء واتجاهات عينة البحث حيث كانت معامالت الثبات أعلي من 
 ثانيًا: اختبار فروض الدراسة 

 الفرض الرئيس: -1
"يوجــد تــأثير ذو داللــة إحصــائية للشــعور بــاألمن النفســي فــى تعزيــز ســلوكيات اإلبــداع 

 التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين".
 وقد ُقسم هذا الفرض الرئيس إلي مجموعة من الفروض الفرعية التالية:

 اختبار الفرض الفرعي األول: -1/1
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات الطالقة "

 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 وإلثبات صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي: 
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  معامل االرتباط: -أ
 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي األول4جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل ارتباط "بيرسون" المستقلالمتغير 
الشعور باألمن 

 النفسي 
 0,322(**) 0,001 

تعزيز سلوكيات الطالقة 
 اإلبداعية للعاملين

  10,0دال إحصائيًا عند مستوى إحصائية  **
بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية 

، حيث تعزيز سلوكيات الطالقة اإلبداعية للعاملينبين الشعور باألمن النفسي وبين 
، حيث 0,01كانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية 

 . كيات الطالقة اإلبداعية للعاملينتعزيز سلو الشعور باألمن النفسي زاد كلما زاد 
 تحليل التباين : -ب

 ( تحليل التباين للفرض الفرعي األول5جدول )
 اختبار " ف "  متوس  المربعات  مجموع المربعات  البيان

 اإلحصائية القيمة 37261,807 37261,807 االنحدار
 0,000 2657,353 14,022 1388,193 الخطأ

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين   
، حيث كانت تعزيز سلوكيات الطالقة اإلبداعية للعاملينالشعور باألمن النفسي وبين 

وتدل  0,01دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية  2657,353قيمة اختبار "ف" 
 المتغيرين. على صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين 
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 معامل التحديد: -ج

 ( معامل التحديد للفرض الفرعي األول6جدول )
 الخطأ المعياري  2R R البيان

 3,74462 0,982 0,964 معامل التحديد
، وهو يعني أن 2R  =0,982يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 

بنسبة  تعزيز سلوكيات الطالقة اإلبداعية للعاملينالشعور باألمن النفسي يؤثر في 
، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية 98,2%

 باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن سحب العينة ودقة القياس وغيرها. 
 يتضح صحة الفرض الفرعي األول ، أي أنه: مما سبق

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات الطالقة "
 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين

 اختبار الفرض الفرعي الثاني: -1/2
كيات األصالة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلو "

 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 وإلثبات صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي: 

  معامل االرتباط: -أ
 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثاني7جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل ارتباط "بيرسون" المتغير المستقل
الشعور باألمن 

 النفسي
 0,416(**) 0,000 

تعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية 
 للعاملين

  10,0دال إحصائيًا عند مستوى إحصائية  **
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بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية  
بين الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية للعاملين، حيث 

، حيث 0,01كانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية 
 كيات األصالة اإلبداعية للعاملين. كلما زاد الشعور باألمن النفسي زاد تعزيز سلو 

 تحليل التباين : -ب
 ( تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني8جدول )

 اختبار " ف "  متوس  المربعات  مجموع المربعات  البيان
 اإلحصائية القيمة 39718,159 39718,159 االنحدار
 0,000 1192,686 33,301 3296,841 الخطأ

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين   
الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية للعاملين، حيث كانت 

وتدل  0,01دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية  1192,686قيمة اختبار "ف" 
 المتغيرين. على صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين 

 معامل التحديد: -ج
 ( معامل التحديد للفرض الفرعي الثاني9جدول )

 الخطأ المعياري  2R R البيان
 5,77074 0,961 0,923 معامل التحديد

، وهو يعني أن 2R  =0,923يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 
الشعور باألمن النفسي يؤثر في تعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية للعاملين بنسبة 

، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية 92,3%
باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس 

 وغيرها. 
 ما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثاني، أي أنه:م
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات األصالة "
 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين

 اختبار الفرض الفرعي الثالث: -1/3
يز سلوكيات المرونة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعز "

 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 وإلثبات صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي: 

 
  معامل االرتباط: -أ

 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الثالث10جدول )
 المتغير التابع  المعنوية معامل ارتباط "بيرسون" المتغير المستقل
الشعور باألمن 

 النفسي
 0,473(**) 0,000 

تعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية 
 للعاملين

  10,0دال إحصائيًا عند مستوى إحصائية  **
بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية  

بين الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية للعاملين، حيث 
، حيث 0,01كانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية 

 عاملين. كلما زاد تعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية لل
 تحليل التباين : -ب

 ( تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث11جدول )
 اختبار " ف "  متوس  المربعات  مجموع المربعات  البيان

 اإلحصائية القيمة 42744,873 42744,873 االنحدار
 0,000 5604,014 7,628 755,127 الخطأ

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين   
الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية للعاملين، حيث كانت 
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وتدل  0,01دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية  5604,014قيمة اختبار "ف" 
 المتغيرين. على صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين 

 معامل التحديد: -ج
 ( معامل التحديد للفرض الفرعي الثالث12جدول )

 الخطأ المعياري  2R R البيان
 2,76180 0,991 0,983 معامل التحديد

، وهو يعني أن 2R  =0,983يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 
الشعور باألمن النفسي يؤثر في تعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية للعاملين بنسبة 

، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة االنحدارية 98,3%
 باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن سحب العينة ودقة القياس وغيرها. 

 سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثالث، أي أنه:مما 
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات المرونة "

 ".اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 اختبار الفرض الفرعي الرابع: -1/4
سلوكيات الحساسية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز "

 ".لحل المشكالت للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 وإلثبات صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي: 

  معامل االرتباط: -أ
 ( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي الرابع13جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل ارتباط "بيرسون" المتغير المستقل
الشعور باألمن 

 النفسي
 0,663(**) 0,000 

تعزيز سلوكيات الحساسية لحل 
 المشكالت للعاملين

  10,0دال إحصائيًا عند مستوى إحصائية  **
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بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية  
بين الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات الحساسية لحل المشكالت للعاملين، 

، 0,01حيث كانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية 
زاد تعزيز سلوكيات الحساسية لحل حيث كلما زاد االهتمام الشعور باألمن النفسي 

 المشكالت للعاملين. 
 تحليل التباين : -ب

 ( تحليل التباين للفرض الفرعي الرابع14جدول )
 اختبار " ف "  متوس  المربعات  مجموع المربعات  البيان

 اإلحصائية القيمة 38457,326 38457,326 االنحدار
 0,000 2441,071 15,754 1559,674 الخطأ

بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية بين   
الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات الحساسية لحل المشكالت للعاملين، 

دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية  2441,071حيث كانت قيمة اختبار "ف" 
 بين المتغيرين. وتدل على صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة  0,01

 معامل التحديد: -ج
 ( معامل التحديد للفرض الفرعي الرابع15جدول )

 الخطأ المعياري  2R R البيان
 3,96917 0,980 0,961 معامل التحديد

، وهو يعني أن 2R  =0,961يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 
الشعور باألمن النفسي يؤثر في تعزيز سلوكيات الحساسية لحل المشكالت للعاملين 

، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة %96,1بنسبة 
االنحدارية باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة 

 . القياس وغيرها
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 مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الرابع، أي أنه:
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات الحساسية "

 ".لحل المشكالت للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 اختبار الفرض الفرعي الخامس: -1/5
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات االحتفاظ "

 ".باالتجاه والمثابرة للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين
 وإلثبات صحة هذا الفرض نقوم بعدد من االختبارات كما يلي: 

  معامل االرتباط: -أ
 الخامس( مصفوفة االرتباط للفرض الفرعي 16جدول )

 المتغير التابع  المعنوية معامل ارتباط "بيرسون" المتغير المستقل
الشعور باألمن 

 النفسي
 0,501(**) 0,000 

تعزيز سلوكيات االحتفاظ 
 باالتجاه والمثابرة للعاملين

  10,0دال إحصائيًا عند مستوى إحصائية  **
بالنظر في الجدول السابق يتضح وجود ارتباط طردي ذو داللة إحصائية  

بين الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة 
للعاملين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط "بيرسون" دالة إحصائيًا عند مستوى 

تعزيز سلوكيات االحتفاظ  ، حيث كلما زاد الشعور باألمن النفسي زاد0,01إحصائية 
 باالتجاه والمثابرة للعاملين. 

 تحليل التباين : -ب
 ( تحليل التباين للفرض الفرعي الخامس17جدول )

 اختبار " ف "  متوس  المربعات  مجموع المربعات  البيان
 اإلحصائية القيمة 33798,185 33798,185 االنحدار
 0,000 1581,908 21,365 2093,815 الخطأ
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بين  بالنظر في جدول تحليل التباين السابق يتضح وجود عالقة انحدارية  
الشعور باألمن النفسي وبين تعزيز سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة للعاملين، 

دالة إحصائيًا عند مستوى إحصائية  1581,908حيث كانت قيمة اختبار "ف" 
 وتدل على صحة العالقة االنحدارية وجوهرية العالقة بين المتغيرين.  0,01

 معامل التحديد: -ج
 التحديد للفرض الفرعي الخامس( معامل 18جدول )

 الخطأ المعياري  2R R البيان
 4,62228 0,970 0,941 معامل التحديد

، وهو يعني أن 2R  =0,941يبين الجدول السابق أن معامل التحديد 
الشعور باألمن النفسي يؤثر في تعزيز سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة للعاملين 

، أما النسبة الباقية فتفسرها متغيرات أخرى لم تدخل في العالقة %94,1بنسبة 
االنحدارية باإلضافة إلى األخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة 

 وغيرها. القياس 
 مما سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الخامس، أي أنه:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات االحتفاظ "
 ".باالتجاه والمثابرة للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين

وبإثبات صحة الفروض الفرعية يكون قد تم إثبات صحة الفرض الرئيس، 
 أي أنه:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات اإلبداع "
 ".التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين

 ثالثًا: ملخص النتائج النهائية
يعد األمن النفسي من الحاجات النفسية األساسية الالزمة للنمو النفسي والتوافق  -

النفسي والصحة النفسية لكل فرد, والشخص اآلمن نفسيًا هو الذي يشعر أن حاجاته 
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مشبعة, وأن المقومات األساسية لحياته غير معرضة للخطر, واإلنسان اآلمن نفسيًا 
 .ني, مما يعزز لديه سلوكيات إيجابية في العمليكون في حالة توازن أو توافق أم

 يعتبر وجودها عدم وأن أساسية، عناصر ستة من النفسي األمن مفهوم يتكون  -
 اآلخرين، مع االيجابية والعالقة الذات، تقبل وهي: باألمن، الشعور عدم على مؤشرا

 الذاتي. طوروالت للحياة، أهداف ووضع الذاتية، البيئة على والسيطرة واالستقاللية،
اإلبداع سلوك إنساني خالق يكمن في داخل كل فرد، يتفق في حاالت تحفيز  -

المدارك واستثارة األحاسيس ضمن وسائل عديدة، ليوجد أفرادُا متميزين لديهم 
 سلوكيات إيجابية نحو اإلبداع التنظيمي.

 الثقة  الفرد: على يتعين التنظيمي اإلبداع لسلوكيات المعزز النفسي األمن لتحقيق -
 الكمال. وعدم بالنقص واالعتراف وتطويرها، الذات وتقدير بالنفس،

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشـعور بـاألمن النفسـي فـى تعزيـز سـلوكيات اإلبـداع  -
 التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

سـلوكيات الطالقـة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيـز  -
 اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات األصالة  -
 اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

ونـة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيـز سـلوكيات المر  -
 اإلبداعية للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات  -
 الحساسية لحل المشكالت للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للشعور باألمن النفسي فى تعزيز سلوكيات  -
 تجاه والمثابرة للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين.االحتفاظ باال
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 التوصيات:
من خالل الدراسة النظرية والميدانية أمكن للباحث وضع بعض التوصيات 

من خالل تدعيم شعور  واآلليات التى من شأنها تعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي
 ، وذلك كما يلى:باألمن النفسي بشركة مصر القابضة للتأمين العاملين

 لتدعيم الشعور باألمن النفسي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين، يجب:  -1
تمكين العاملين من االعتماد علي أنفسهم في أداء العمل دون توجيه مباشر  -

 من النفسي.لتدعيم االستقاللية في أداء العمل؛ بما يزيد من الشعور باأل
عند  تخفيف القيود واإلجراءات وترك مساحة كافية للعاملين للتفكير المنطقي -

 إنجاز العمل لتدعيم االستقاللية في أداء العمل؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
إتاحة قدر مناسب من الحرية في اتخاذ القرارات التي تخص أداء العاملين لعملهم  -

 لتدعيم السيطرة علي البيئة الذاتية؛ بما يزيد من الشعور باألمن النفسي.
تشجيع العاملين بإتاحة الوقت والفرص لهم لتطوير أدائهم بالتعلم والتنمية الذاتية  -

 الشعور باألمن النفسي. لتدعيم التطور الذاتي؛ بما يزيد من
إتاحة المزيد من فرص التقدم في المسار الوظيفي لتدعيم التطور الذاتي؛ بما يزيد  -

 من الشعور باألمن النفسي.
لتعزيز سلوكيات اإلبداع التنظيمي للعاملين بشركة مصر القابضة للتأمين،  -2

 يجب: 
لتعزيز سلوكيات الطالقة تشجيع العاملين علي عدم التردد في عرض أفكارهم  -

 اإلبداعية.
تحفيز العاملين علي االهتمام باإلنجازات التى تزيد من كفاءة أداء العمل بالشركة  -

 لتعزيز سلوكيات األصالة اإلبداعية.
العمل علي جعل الوظائف أكثر تحديًا علي بذل مزيدًا من االجتهاد فى األداء  -

 لتعزيز سلوكيات المرونة اإلبداعية.
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مساعدة العاملين علي اكتشف أوجه القصور والضعف في أدائهم لتعزيز سلوكيات  -
 الحساسية لحل المشكالت.

تشجيع العاملين علي القيام باألعمال والمسئوليات التي فيها تحد لقدراتهم  -
 وإمكانياتهم لتعزيز سلوكيات االحتفاظ باالتجاه والمثابرة.

 المررراجرررع:
 ةأواًل: المراجع العربي

 الكتب: -أ
أساس أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري،  -

 (.1979، )القاهرة: دار الفكر، البالغة
تقـديم العالمـة الشـيخ ، لسان العررب المحري أبي الفضل جمال الدين  أبن منظور،  -

 دار لسـان العـرب،)لبنان: ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، 3جعبد هللا العاليلي، 
 د.ت(.

ار وائـل د، عمـان: 2)ط، ضرايا إداريرة معاصررةق، حمد اسماعيل المعـاني وآخـرون أ -
 (.2016للنشر،

، )القــاهرة: مكتبــة جامعــة التفكيررر االبتكرراري والمرردير العصررري أســامة محمــد فريــد،  -
 (.2007عين شمس، 

 ،الررررنفس لعلررررم اإلسررررالمي التأصرررريل فرررري دراسررررات إبــــراايم، ابــــن صــــالح الصــــنيع -
 .(1995 الكتب، عالم )الرياض:

دار الفكـــــر للطباعــــــة والنشــــــر )عمــــــان:  ،اإلبررررررداعجـــــروان فتحــــــي عبـــــد الــــــرحمن،  -
 (. 2009والتوزيع،

)الرياض: السعودية، مكتبة  ريادة الثورة في إدارة األعمال، جاري هابيل -
  (.2003العبيكان،
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األمررن النفسرري دعامررة أساسررية لممررن القررومي العربرري حامــد عبــد الســالم زهــران,  -
ـــاهرة: عـــالم دراسرررات فررري الصرررحة النفسرررية واإلرشررراد النفسررري –والعرررالمي  , )الق

 (.2003الكتب،
 (.1984،القاهرة: عالم الكتب، 4، )طعلم النفس االجتماعي_________،  -
 (. 2002 ، المسيرة در )عمان: ،النفسية الصحة الجميل، سامر رضوان -
، )الريـاض: قرطبـة مبرادئ اإلبرداعطارق محمد السـويدان ، ممحمـد أكـرم العلـوني،  -

 (. 2004للنشر والتوزيع، 
، )الرياض: قرطبة للنشر مبادئ اإلبداعطارق السويدان، محمد أكرم العدلونى،  -

 (. 2004والتوزيع، الطبعة الثالثة، 
 (. 1997،)القاهرة: مكتبة عين شمس،التحليل الكميعادل محمد شكري،  -
 العربية النهضة دار )القاهرة: ،النفسية الصحة إختيار ، العيسوي  الرحمان عبد -
،1987.) 

 .(1990األهرام،, )القاهرة: مطبعة ذخيرة علوم النفسكمال دسوقي,  -
 (. 2000، )بيروت: دار صادر، 1لسان العرب جمحمد بن مكرم ابن منظور،   -
)القاهرة: المكتب العربي للمعارف، اإلستراتيجية واألمن القوميمحمد رضا فودة،  -

1995 .) 
مهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بإتخاذ القرارات  نبيل عبد الحافظ عبد الفتاح، -

 (. 2001)مسقط: معهد اإلدارة العامة،، اإلدارية
 
 الدوريات والمجالت والرسائل العلمية: -ب
المجلة العلمية سامي عبد العزيز، "االبتكار والتحديث كمدخل لتنمية المنظمات"،  -

 ، القاهرة.2001، العدد األول، لالقتصاد والتجارة
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الدول المتقدمة اقتصاديا  سانفورد بورنز،" ابتكارات اإلدارة العامة في -
التنمية اإلدارية،   ، اإلصدار العربي، معهد المجلة الدولية للعلوم اإلداريةوالنامية،
 .2001(، اإلمارات العربية المتحدة، 4(،العدد )6المجلد )

 -المرتمر السنوى الرابعسعيد يس عامر، " حول االبتكار واإلبداع" ،  -
سيرفيس لالستشارات والتطوير و اإلدارة، القاهرة،  مركز وايد استراتيجيات التغيير،

1994. 
 رسالة النفسي"، باألمن وعالقته "االغتراب العقيلي، محمد بن محمد بن عادل -

 .2004 الرياض، ،ماجستير
 مجلة التنمية اإلداريةهانم الشبيني ، اإلبداع ماهيته ومقوماته وأساليب قياسه ،  -

 . 88، ص1997،القاهرة ، العدد الثالث، 
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